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Expedient núm. 000011/2019-CONT

JOSEP GOMARIZ MESEGUER, Secretari General de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú,

CERTIFICO:

Que, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de
l’acta corresponent, en la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament del dia 9 d’abril de 2019, es va
adoptar el següent acord:

“APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LA ROBA
D’UNIFORMITAT DE LA POLICIA LOCAL

Relació de fets
Primer.- El Cap de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú, ha emès informe justificatiu de
necessitat de la contractació, les característiques i l’import del contracte de subministrament de
la roba d’uniformitat de la Policia Local, d’acord amb l’article 28.1 i 116 de la LCSP i l’article
73 RGLCAP.
Segon.- Ha estat redactat el plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particular que regiran el contracte.
Tercer.- La Intervenció municipal ha emès informe de fiscalització prèvia.
Quart.- Els Serveis jurídics han emès informe envers als aspectes legals aplicables a
l’expedient.

Fonaments del dret
Primer.- Atès el que disposen els articles 16, 116 i 117 de la LCSP, en quant a l’inici, contingut i
aprovació i tramitació de l’expedient administratiu.
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Segon.- Atès el que disposa l’article 122 de la LCSP en quant a la tramitació i aprovació del
plec de clàusules administratives particulars i l’article 124 de la LCSP en quant a la tramitació i
aprovació del plec de prescripcions tècniques particulars.
Tercer.- Atès les competències que en matèria de contractació atorga la Disposició Addicional
Segona de la LCSP a l’Alcaldessa, si be aquestes han estat delegades a la Junta de Govern
Local en virtut del Decret de 22 de juny de 2015, publicat al BOPB en data 13 de juliol de 2015.
Vist els anteriors antecedents i fonaments de dret, es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant
procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a la
contractació del subministrament de la roba d’uniformitat de la Policia Local de Vilanova i la
Geltrú.
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156 de la LCSP, per
un període de 2 anys, prorrogable 2 anys més per períodes anuals i amb un pressupost màxim
de base de licitació de 99.200,- €, més 20.832,- € , corresponent al 21% d’IVA, que fan un
total de 120.032,- € (CENT MIL TRENTA-DOS EUROS), pels 2 anys de durada del
contracte.
L’import adjudicat serà en funció dels preus unitaris previstos en el projecte i realment
executats.
La quantia d’aquest contracte es determina en funció dels preus unitaris següents:

Polo nou m/c

52,00 €

Unitats
previstes
a l’any
178

Polo nou m/ll

57,00 €

178

10.146 €

12.276,66 €

Funda armilla antibales

125,00 €

89

11.125 €

13.461,25 €

Samarreta tèrmica

29,00 €

1

29 €

35,09 €

Pantalons estiu

63,00 €

1

63 €

76,23 €

Pantalons hivern

63,00 €

1

63 €

76,23 €

Pantalons estiu moto

84,00 €

1

84 €

101,64 €

Pantalons estiu hivern

91,00 €

1

91 €

110,11 €

Folre

36,00 €

1

36 €

43,56 €

Sabates

80,00 €

1

80 €

96,80 €

Preu
unitari

Total

Total + 21%
iva

9.256 €

11.199,76 €
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Bambes

80,00 €

1

80 €

96,80 €

Botes mitja canya

105,00 €

1

105 €

127,05 €

guants antitall

45,00 €

1

45 €

54,45 €

guants moto estiu

27,00 €

1

27 €

32,67 €

guants moto hivern

68,00 €

1

68 €

82,28 €

TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a la partida pressupostaria 05.1301.22000 Unitat Administrativa del pressupost
vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que
afectin a la durada del contracte. L’autorització o realització del contracte es subordina a
l’existència de crèdit en cada exercici pressupostari.
La quantitat prevista pel pressupost del 2019 serà de 60.016,- € (IVA inclòs).
La quantitat prevista pel pressupost del 2020 serà de 60.016,- € (IVA inclòs).

QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la
presidència.
Secretari

Signat a Vilanova i la Geltrú,
10/04/2019 11:07:05
Josep Gomariz Meseguer
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